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ABSTRAK 

Materi klasifikasi makhluk hidup merupakan materi yang cukup sulit dikuasai 

oleh siswa SMA karena tingkat keanekaragaman makhluk hidup yang tinggi dan 

siswa kesulitan menggunakan bahasa latin (nama ilmiah). Berdasarkan masalah 

tersebut,  maka  perlu  dibuat  suatu  media  pembelajaran  yang  inovatif,  murah, 

mudah, serta menarik. Media pembelajaran tersebut berupa flash card klasifikasi 

yang diterapkan dengan sistem permainan bridge. Tujuan  dari penelitian ini 

adalah  untuk  mengetahui:  (1)  bentuk,  isi,  dan  sistem  permainan  flash  card 

klasifikasi; (2) pengaruh penggunaan flash card klasifikasi terhadap hasil belajar 

siswa; dan (3) pendapat siswa dan guru mengenai penggunaan media flash card 

klasifikasi. Jenis  penelitian  adalah eksperimental semu dengan variabel bebas 

adalah penggunaan media flash card klasifikasi dan variabel terikat adalah hasil 

belajar. Penelitian ini dilakukan pada siswa  kelas X SMA Laboratorium UM 

dengan pemilihan sampel secara random. Instrumen yang  digunakan ada dua 

jenis, yaitu tes dan angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan uji 

t.  Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung (3,63) > nilai t tabel (1,991) yang 

berarti  penggunaan  media  flash  card  klasifikasi  berpengaruh  terhadap  hasil 

belajar siswa, yang ditunjukkan dari rerata nilai kelompok kontrol (63,97) lebih 

rendah  dibandingkan  dengan  rerata  nilai  kelompok  perlakuan  (71,51).  Hasil 

analisis deskriptif dari hasil angket  menunjukkan secara umum siswa dan guru 

memberi tanggapan posistif terhadap penggunaan  media flash card klasifikasi. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Media flash card  klasifikasi berupa 

kartu kecil yang berisi tulisan/gambar tingkat-tingkat takson. Model  permainan 

flash card yang bisa digunakan ada dua macam. (2) Penggunaan flash card 

klasifikasi dengan sistem permainan bridge dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. (3)  Secara umum, siswa dan guru memberikan tanggapan yang positif 

terhadap penggunaan media flash card klasifikasi. 
 

Kata Kunci: Flash card, Klasifikasi, Hasil Belajar. 

 
PENDAHULUAN 

Materi klasifikasi pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan 

pengetahuan  dasar untuk mengetahui keanekaragaman makhluk hidup. Sampai 

sekarang siswa kesulitan  untuk menghafal dan memahami klasifikasi makhluk 

hidup. Hal tersebut dikarenakan tingkat  keanekaragaman makhluk hidup yang 

tinggi dan kesulitan siswa dalam menggunakan bahasa latin atau nama ilmiah. 

Pembelajaran di luar kelas sangat baik untuk memahamkan siswa akan 

keanekaragaman makhluk hidup. Daya ingat siswa sangat terbatas, karena hanya 

melakukan   pengamatan  beberapa  kali,  untuk  mengatasi  hal  tersebut  maka 

diperlukan media yang  dapat  mendokumentasikan makhluk hidup yang dilihat 

siswa.  Banyak  media  yang  dimanfaatkan  dalam  pembelajaran,  Heinich,  dkk. 
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(1996)  dalam   Pribadi   dan   Putri   (2001)   membuat   klasifikasi   jenis   media 

pembelajaran  sebagai berikut: (a) non projected media, (b) projected media, (c) 

media  audio  video,  (d)   media  berbasis  komputer,  dan  (e)  multimedia  kit. 

Sihkabuden (1995) menyatakan beberapa kriteria media pembelajaran yang baik, 
yaitu: (a) tujuan pembelajaran, (b) efektifitas media,  (c) media sesuai dengan 

sasarannya, (d) ketersediaan media, dan (e) biaya pengadaan media, (f)  kualitas 

media. 
Tidak semua  jenis  media  dapat  digunakan  karena  biaya  yang  mahal 

untuk  pembelian atau pembuatan media dan kurangnya kemampuan guru untuk 

mengoperasikan suatu media. Berdasarkan hal tersebut, perlu dibuat sebuah media 

pembelajaran  yang  inovatif,  biaya   murah,  pengoperasiannya  sederhana,  dan 

menarik siswa untuk aktif mempelajari sistem klasifikasi makhluk hidup. Media 

yang  dirancang  berupa  flash  card  klasifikasi.  Flash   card   ini  merupakan 

pengembangan  dari  flash  card  yang  sebelumya  hanya  berisi  gambar-gambar 

(benda-benda, binatang, dan sebadan digunakan untuk melatih siswa mengeja dan 

memperkaya kosakata (Arsyad, 2003). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dari 

penelitian  ini  adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk, isi dan sistem 

permainan flash card klasifikasi yang dikembangkan untuk pembelajaran sistem 

klasifikasi makhluk hidup?; (2)  Bagaimanakah pengaruh penggunaan flash card 

klasifikasi terhadap hasil belajar sistem  klasifikasi makhluk hidup pada siswa 

SMA?; (3) Bagaimanakah pendapat guru dan siswa mengenai model 

pembelajaran sistem klasifikasi makhluk hidup dengan flash card klasifikasi? 

Tujuan  penelitian  sesuai  dengan  rumusan  masalah.  Hipotesis  dalam 

penelitian ini  adalah penggunaan media flash card berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Sedangkan manfaat dari 

program ini adalah: (1) Menciptakan model pembelajaran materi sistem klasifikasi 

makhluk hidup dan mengetahui keefektifannya; (2)  Meningkatkan hasil belajar 

mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup.; (3) Membantu guru  dalam proses 

pembelajaran materi sistem klasifikasi makhluk hidup. 

 
METODE PENDEKATAN 

Jenis  penelitian  adalah  eksperimental  semu.  Variabel  bebas  adalah 

penggunaan  media flash card, variabel terikat adalah hasil belajar siswa, dan 

variabel kontrol adalah tingkat kelas siswa. Populasinya adalah semua siswa kelas 

X  SMA  Laboratorium  UM  dengan   sampel  kelas  X-3  (kontrol)  dan  X-6 

(perlakuan). Data yang telah diperoleh dari tes  dianalisis dengan menggunakan 

uji t tidak berpasangan, sedangkan data dari kuisioner dianalisis secara deskriptif 

dengan rumus sebagai berikut: P = 
f  

x 100 % 
n 

Keterangan : P = persentase 
f = frekuensi atau banyaknya skor 

n = jumlah seluruh skor 

Pelaksanaan program dimulai tanggal 6 April 2006 sampai dengan 10 Juni 

2006, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
No Kegiatan Waktu Tempat 
1. 

 
2. 

3. 
4. 

Pengambilan foto untuk media 

pembelajaran 

Pembuatan media flash card 

Pembuatan soal dan angket 

Penelitian 

•  Melaksanakan pembelajaran materi 

pokok Plantae 

•  Diskusi kelas 
 

 
 
 
 
 
•  Permainan Flash card 

 
•  Tes dan pengisian kuisioner 

6 April 2006 

 
6- 30 April 2006 

16- 22 April 2006 

 
25 Maret 2006 

 
17, 19 April 2006 

untuk kelompok 

perlakuan 

18, 20 April 2006 

untuk kelompok 

kontrol 

1 dan 3 Mei 2006 

 
8 Mei 2006 untuk 

kelompok perlakuan 

10 mei 2006 untuk 

kelompok kontrol 

Kebun Raya 

Purwodadi 

Rumah 

Rumah 

 
Kebun Raya 

Purwodadi 
SMA Laboratorium 

UM 
 

 
 
 
 

SMA Laboratorium 

UM 

SMA Laboratorium 
UM 

 

Pembuatan  flash  card  klasifikasi  pada  tumbuhan  dengan  alat  kamera 
digital,  internet,  dan  komputer,  serta  dengan  bahan  kertas  glossy  dan  tinta. 

Langkah pembuatan  flash card klasifikasi secara lebih rinci dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Flash card klasifikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran pada 

klasifikasi  makhluk  hidup  berbentuk  kartu  kecil  yang  berisi  tingkatan  takson 

mulai dari divisi/filum,  kelas, bangsa, suku, marga yang   hanya berupa tulisan, 

sementara pada kartu kelas ditambahi  dengan ciri-ciri umum dari kelas tersebut 

dan pada kartu spesies terdapat gambar   foto dan  nama  ilmiah spesies tersebut. 

Contoh flash card klasifikasi dapat dilihat pada Gambar 2. 

Gambar pada flash card klasifikasi bertujuan untuk memudahkan siswa 

mengetahui  morfologi  jenis  makhluk  hidup  tersebut.  Hal  ini  diperkuat  oleh 

pendapat Latuheru (1988)  yang mengemukan bahwa ada beberapa keuntungan 

dari penggunaan gambar, antara lain: (a) gambar diam dapat menerjemahkan ide- 

ide yang abstrak kedalam bentuk yang realita, (b) gambar diam mudah didapat, (c) 

mudah penggunaannya, (d) dapat digunakan pada semua jenjang pendidikan dan 

jenis pendidikan, (e) menghemat waktu dan tenaga kerja, (f) menarik perhatian. 
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Mengumpulan 
data gambar 

tumbuhan dari 
foto atau internet 

Mengumpulkan 
data klasifikasi 

tumbuhan 

 

 
 
 

Memasukkan data ke 
komputer: 
• Membuat persegi 

dengan ukuran  6 X 9 
cm 

• Menuliskan nama 
takson devisi/filum, 
kelas, bangsa, suku, 
marga, dan spesies 
dalam persegi 

• Pada takson kelas 
diberi ciri-ciri umum 
dari kelas tersebut 

• Pada takson spesies 
diberi gambar dari 
spesies tersebut 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pencetakan 

dengan kertas 
glossy 

 

 
 
 
 

Bryophyta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riccia fluitans 
 

 
 
 

Gambar 1. Langkah Pembuatan Flash Card Klasifikasi pada Tumbuhan 
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Hepaticopsida 
 
 

 
 
 

Bryophyta 

• Gametofit pipih 
dorsoventral 

• Berupa talus yang 
menempel pada tanah 

• Sporofit tidak punya sel 
yang menganduk 
kloroplas 

• Spora berkecambah 

tidak membentuk 
protonema 

 
 
 

Divisi Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marchantiales Marchantiaceae 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bangsa Suku 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marchantia 
 

Marcantia 
polimorpha 

 
 
 

 

Marga Spesies 
 

 
 
 

Gambar 2. Kartu Flash Card Klasifikasi 
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Media flash card klasifikasi ini sudah memenuhi kriteria media 
pembelajaran seperti yang dikemukan Sihkabuden (1995), antara lain: (a) flash 

card klasifikasi bertujuan untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup, (b) guru 

berpendapat  bahwa  flash  card  klasifikasi  efektif  untuk  digunakan.  Sedangkan 

sebanyak 68,29% siswa berpendapat bahwa flash card klasifikasi ini cukup efektif 

digunakan,  (c)  flash  card  klasifikasi  memudahkan  siswa   memahami  materi 

klasifikasi, (d) flash card klasifikasi sangat mudah dibuat sendiri oleh guru  dan 

siswa  (e)  biaya  pembuatan flash  card  klasifikasi  cukup  murah  dan  bahannya 

mudah didapat (f) flash card klasifikasi memiliki kualitas cukup baik karena tidak 

mudah  rusak  dan   dapat  meningkatkan  pemahaman  siswa  dalam  klasifikasi 

makhluk hidup. 

Penerapan media  flash  card  klasifikasi  dikombinasikan  dengan  sistem 

permainan bridge. Tujuan dari hal ini adalah untuk membuat siswa lebih tertarik 

dan termotivasi dalam mempelajari materi klasifikasi makluk hidup seperti yang 

diungkapkan oleh Latuheru (1998), bahwa penerapan permainan dalam 

pembelajaran   dapat  menambah  motivasi  pada  materi  yang  kurang  menarik 

perhatian siswa. 

Flash card klasifikasi dimainkan dengan sistem permainan bridge yang 

terdiri dari 2 macam langkah permainan: 

1). Langkah permainan 1 

a. Permainan ini dilakukan secara berkelompok dimana jumlah pesertanya 

adalah 4  orang. Salah seorang lalu mengocok dan membagi flash card 

tersebut. 

b. Siswa yang mempunyai flash card divisi atau filum mengeluarkan kartu 

tersebut. 

c. Selanjutnya  siswa  berikutnya  mengeluarkan  kelas,  kemudian  siswa 

berikutnya  mengeluarkan  bangsa  dan  siswa  selanjutnya  mengeluarkan 

marga kemudian yang terakhir mengeluarkan spesies. 

d. Apabila tidak mempunyai flash card yang seharusnya dikeluarkan maka 

gilirannya langsung diberikan pada siswa selanjutnya. 

e. Siswa yang terakhir kali mengeluarkan spesies, berhak untuk 

mengeluarkan flash card yang dia kehendaki. 

f. Apabila seseorang mengeluarkan flash card marga maka siswa 

berikutnya boleh mengeluarkan flash card spesies ataupun juga dapat 

mengeluarkan flash card family. Jadi dalam hal ini boleh mengeluarkan 

kartu tingkatan takson di atasnya. 

g. Apabila  flash  card  yang  dia  bawa  sudah  habis  maka  siswa  itulah 

pemenangnya dan yang kalah adalah siswa yang paling akhir membawa 

flash card . 

h. Apabila ternyata siswa tersebut salah dalam mengeluarkan flash card 

maka flash card yang dikeluarkan mati kemudian siswa selanjutnya dapat 

mengeluarkan flash card lainnya. 

2). Langkah permainan II 

a. Permainan  ini  dilakukan  secara  berkelompok  yaitu  jumlah  pesertanya 

adalah  4   orang,  kemudian  salah  satu  peserta  mengocok  flash  card 

klasifikasi tersebut dan membaginya  yaitu setiap peserta mendapat flash 

card . 
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No. 
 

Nilai 
Ketuntasan belajar 

tuntas Belum tuntas 
1 72,5 V  
2 80 V  
3 85 V  
4 80 V  
5 75 V  
6 72,5 V  
7 67,5  V 
8 70 V  
9 72,5 V  

10 80 V  
11 57,5  V 
12 72,5 V  
13 75 V  
14 62,5  V 
15 67,5 V V 
16 75 V  
17 72,5 V  
18 77,5 V  
19 77,5 V  
20 75 V  
21 72,5 V  
22 75 V  
23 70 V  
24 72,5 V  
25 55  V 
26 72,5 V  
27 72,5 V  
28 67,5  V 
29 72,5 V  
30 67,5  V 
31 70 V  

 

 

 
 
 

b. Langkah selanjutnya adalah peserta yang mengocok mengambil sebuah 

flash  card  dari  kumpulan  flash  card  yang  tidak  dibagikan.  Setelah 

mengambil maka peserta tersebut harus membuang salah satu flash card 

nya. Langkah ini diikuti oleh siswa selanjutnya. 
c. Flash  card  yang  dikumpulkan  tersebut  harus  menunjukkan  tingkatan 

takson yang  benar dan yang benar semua mempunyai poin sempurna, 

apabila ada kesalahan  maka  setiap kesalahan mengakibatkan pointnya 

semakin berkurang. 

Data hasil belajar siswa diperoleh dari hasil tes yang telah dilakukan. 

Berdasarkan   standar   ketuntasan   belajar   minimum   yang   berlaku   di   SMA 

Laboratorium UM, siswa dikatakan tuntas belajar apabila memiliki skor minimal 

70. Data hasil belajar ini terdiri atas 2 kelompok yaitu kelompok kontrol dan 

perlakuan.  Gambaran  selengkapnya  mengenai  data  hasil  belajar  siswa  dapat 

dilihat pada Tabel 2 untuk kelas perlakuan dan pada Tabel 3 untuk kelas kontrol. 

 
Tabel 2. Hasil Belajar Kelas Perlakuan 
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No. 
 

Nilai 
Ketuntasan belajar 

tuntas belum tuntas 

1 70 V  

2 60  V 

3 45  V 

4 72,5 V  

5 75 V  

6 57,5  V 

7 70 V  

8 32,5  V 

9 77,5 V  

10 70 V  

11 42,5  V 

12 72,5 V  

13 52,5  V 

14 72,5 V  

15 77,5 V  

16 72,5 V  

17 55  V 

18 65  V 

19 62,5  V 

 

 

 
 
 

Lanjutan Tabel 2. Hasil Belajar Kelas Perlakuan 

 
 

No. 
 

Nilai 
Ketuntasan belajar 

tuntas Belum tuntas 
32 57,5  V 
33 67,5  V 
34 65  V 
35 77,5 V  
36 72,5 V  
37 70 V  
38 72,5 V  
39 62,5  V 
40 72,5 V  
41 75 V  
42 67,5  V 
43 80 V  

 

Persentase ketuntasan belajar kelas untuk kelompok perlakuan adalah: 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

jumlah seluruh siswa 

31 
Χ 100% = 72,09% 

34 

 

x 100 % 

 

Tabel 3. Hasil Belajar Kelas Kontrol 



PKMP-1-22-9  
 

 
 
 

Lanjutan Tabel 3. Hasil Belajar Kelas Kontrol 
 

No. 
 

Nilai 
Ketuntasan belajar 

tuntas belum tuntas 

20 77,5 V  

21 57,5  V 

22 75 V  

23 52,5  V 

24 75 V  

25 70 V  

26 65  V 

27 72,5 V  

28 70 V  

29 40  V 

30 62,5  V 

31 72,5 V  

32 65  V 

33 45  V 

34 72,5 V  

35 57,5  V 

36 72,5 V  

37 55  V 

38 65  V 

39 70 V  

 

Prosentase ketuntasan belajar kelas  untuk kelompok kontrol adalah 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

jumlah seluruh siswa 

20 
Χ 100% = 51,28% 

39 

 

x 100 % 

 

Dari hasil tes dapat diketahui bahwa ada perbedaan hasil belajar antara 
kelompok  kontrol dan kelompok yang diberi perlakuan. Hasil analisis statistik 

dengan menggunakan uji  t  menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu t hitung 

(3,63) lebih besar dari t tabel (1,991). Hal  ini berarti ada pengaruh penggunaan 

flash card klasifikasi terhadap hasil belajar siswa, yang ditunjukkan dengan hasil 

belajar kelompok perlakuan memberikan rerata lebih tinggi (71,5) dibandingkan 

kelompok kontrol (63,97). Prosentase ketuntasan belajar untuk kelompok kontrol 

adalah 51,28%, sedangkan untuk kelompok perlakuan adalah 72,09%. 

Peningkatan  hasil  belajar  disebabkan  karena  adanya  peningkatan  keantusiasan 

siswa saat  kegiatan belajar mengajar berlangsung. Flash card klasifikasi yang 

digunakan  dengan  sistem  permainan  bridge  dapat  membuat  anak  lebih  suka 

mempelajari  sesuatu  sehingga  nantinya  akan  dapat  meningkatkan  pemahaman 

mereka terhadap materi tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Latuheru (1988) 

permainan  tidak  hanya  semata-mata  untuk  mendapatkan  kesenangan,  namun 
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permainan adalah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam permainan yang 

ada   hubungannya   dengan   pembelajaran,   bertujuan   untuk   mencapai   tujuan 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis angket yang disebarkan pada subyek penelitian 

(siswa) dan  guru, diketahui bahwa secara umum responden menunjukkan rasa 

ketertarikan terhadap penggunaan flash card klasifikasi sebagai media 

pembelajaran.  Media  pembelajaran  dalam  bentuk  flash  card  klasifikasi  yang 

dikombinasikan dengan sistem permainan bridge belum pernah digunakan dalam 

proses pembelajaran sebelumnya. Selain itu, penerapan permainan dalam proses 

pembelajaran  dapat  meningkatkan   motivasi  belajar  siswa,  sehingga  mampu 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. 

Di sisi  lain,  ternyata  pengunaan  flash  card  klasifikasi  sebagai  media 

pembelajaran  kurang bisa memberikan hasil yang optimal. Sebanyak 68,29 % 

siswa  responden  menyatakan  bahwa  permainan  flash  card  klasifikasi  dengan 

sistem  bridge  kurang  mudah  dimainkan.  Hasil  ini  diduga  karena  siswa  baru 

pertama kali menggunakan media flash card klasifikasi untuk membantu proses 

pembelajaran, sehingga siswa belum begitu terampil dalam memainkan flash card 

klasifikasi. Selain itu, jumlah flash card klasifikasi yang sangat banyak (meliputi 

seluruh tingkatan takson Kingdom Plantae) menyebabkan siswa menjadi kesulitan 

dalam  memilah  dan  memainkan  kartu  flash  card  klasifikasi.  Berbeda  dengan 

pendapat  siswa,  guru   cenderung   berpendapat  bahwa  permainan  flash  card 

klasifikasi dengan sistem permainan bridge mudah untuk dimainkan. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan:  (1)  Flash  card 

klasifikasi  yang  digunakan  sebagai  media  pembelajaran  pada  pokok  bahasan 

Plantae berbentuk kartu  kecil berukuran 6 x 9 cm yang berisi tulisan/gambar 

tingkatan takson mulai dari divisi/filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan spesies. 

Model permainan flash card klasifikasi yang bisa  digunakan ada dua macam. 

Model pertama, seluruh kartu flash card klasifikasi dibagikan kepada peserta dan 

masing-masing  peserta  membuang  kartu  flash  card  klasifikasi  sesuai  dengan 

urutan takson secara bergiliran. Model kedua, sebagian kartu flash card klasifikasi 

dibagikan  kepada  peserta,  sementara  sebagian  lainnya  ditumpuk  (dek  kartu). 

Selanjutnya, setiap peserta mengambil sebuah kartu flash card klasifikasi dari dek 

dan membuang satu kartu flash card klasifikasi yang dipegangnya sesuai dengan 

urutan  takson  secara  bergiliran.  Peserta  yang  pertama  kali  membuang  habis 

seluruh  kartu  flash  card  klasifikasi  yang  dipegangnya  secara  benar  dianggap 

sebagai  pemenang;  (2)  Penggunaan  flash  card  klasifikasi  Kingdom   Plantae 

dengan sistem permainan Bridge berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tentang 

sistem klasifikasi Kingdom Plantae. Sedangkan bentuk pengaruh perlakuan adalah 

dapat  meningkatkan   hasil  belajar  siswa  tentang  sistem  klasifikasi  Kingdom 

Plantae. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan rerata nilai tes antara kelompok 

kontrol dengan kelompok perlakuan, dimana rerata nilai kelompok kontrol (63,97) 

lebih rendah dibandingkan dengan rerata nilai kelompok  perlakuan (71,51); (3) 

Secara umum, siswa dan guru (responden) memberikan tanggapan yang  positif 

dan antusias terhadap penggunaan flash card klasifikasi sebagai media 

pembelajaran sistem klasifikasi makhluk hidup. 



PKMP-1-22-11  

 

 
 
 

Peneliti menyarankan: (1) Untuk memproduksi dalam jumlah yang banyak 
flash card  klasifikasi dan dapat dipasarkan; (2)Membuat flash card klasifikasi 

untuk kingdom animalia, monera, fungi dan algae; (3) Perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pengunaan flash  card klasifikasi sebagai media dengan 

menggunakan metode pembelajaran atau sistem permainan lainnya. 
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